
JÁN ŤAPÁK - Čistá myseľ 

 

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu 

Kurátor: PhDr. Ľudovít Petránsky 

Vernisáž: 17. 03. 2016 o 16.30 hod.  

Hudobný program: Anežka Kurajdová – husle, Lýdia Stašová - klavír 

Termín výstavy: 17. 03.– 1. 05. 2016                                                    

 

    
 

        
 

Sochár Ján Ťapák (nar. 1962, štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislave v roku 1989) patrí k najosobitejším slovenským výtvarníkom svojej generácie. 

Jeho originálna výtvarná poetika prináša príjemné návraty do sveta, kde vládne antická 

mytológia, japonskí samuraji, tajuplné veže, ale aj Kráľ a kráľovná a, samozrejme – Čistá 

myseľ. Tak sa volá aj umelcova výstava v Oravskej galérii, ktorá je pomenovaná po 

rovnomennej soche. Pri nej mi napadá vyznanie talianskeho sochára Marina Mariniho: 

„Každé dielo má svoj vlastný priestor, ktorý si netreba predstavovať ako druh klietky, ale ani 

sa nerozpína do nekonečnosti.“ Inými slovami, sochársky priestor Jána Ťapáka je presne taký, 

aký má byť: vymedzuje sa voči okoliu a zároveň ho do seba vťahuje. Je v ňom tajomstvo 

obsahov, aj suverénna istota autorského aktu. Mariniho veľkým námetom bol kôň a jazdec – 

tam videl vzťah prezentujúci napätie medzi človekom a prírodou. Jano toto napätie pootočil  

a človeka umiestnil do konskej hlavy. Cez perforovanú konskú hlavu nás priam núti pozrieť 

sa na osud človeka. Čo ho čaká? Nevedno. Aká je jeho situácia? Na to nech si urobí úsudok 

každý z nás. Áno, Janove sochy sú otvorené ako kniha, ktorú nechceme zavrieť. Sú to 

príťažlivé príbehy o fragmentoch z minulosti, ktoré majú silu aktuálnosti. 

Prítomná výstava v Oravskej galérii je reprezentatívnou panorámou sochárskeho sveta Jána 

Ťapáka. Sveta, ktorý divákom prináša zážitok z chvíle i pamäť dlhej cesty výtvarnej 

kontinuity. Je to zároveň bronzový svet so suverénnou znalosťou remesla, ale aj 

nadnášajúceho umenia, pri ktorom sme nad zemou tých povestných päť centimetrov. Bronz je 

v jeho podaní materiál, ktorý odhalí každý záchvev umelcovej ruky a mysle. Objekty sú 

doplnené kresbami, ktoré v ploche dotvárajú príťažlivý svet Čistej mysle. 

 

 


